
 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

PRO-ZAWÓD 2.0,  

nr RPWP.06.02.00-30-0098/18 

 

PRO-ZAWÓD 2.0 to projekt wspierający aktywność zawodową jego uczestników w Wielkopolsce. 

Kierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy. 

 

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. do 28 lutego 2021 r. i jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja 

zawodowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie, w okresie 01.08.2019 - 28.02.2021, kwalifikacji i 

kompetencji osób bezrobotnych, biernych zawodowo, ale również pracujących powyżej 29 r.ż. 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących woj. wielkopolskie (w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w ramach zawodów deficytowych dla regionu, a tym samym 

zwiększenie poziomu zatrudnienia osób na rynku pracy.  

 

CEL GŁÓWNY projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację indywidulanych ścieżek aktywizacji 

zawodowej zakładających wykorzystanie następujących instrumentów wsparcia: 

 opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego Uczestnika Projektu;  

 indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla każdego Uczestnika Projektu; 

 pośrednictwo pracy dla każdego Uczestnika Projektu; 

 szkolenia/kursy umożliwiające podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji dla każdego 

Uczestnika    Projektu; 

 staże u pracodawców dla 30 Uczestników Projektu 

 

GRUPĄ DOCELOWĄ jest 130 osób (65K i 65M) bezrobotnych, biernych zawodowo, pracujących 

powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 r.ż.), będących osobami 

fizycznymi zamieszkującymi (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. wielkopolskiego a w 

szczególności będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy: 

 osoby długotrwale bezrobotne,  

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,  

 osoby z niepełnosprawnością,  

 osoby w wielu 50 lat i więcej; 

 kobiety; 

 osoby ubogo pracujące; 

 osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe i osoby pracujące na umowę cywilnoprawną 

1 osoba może być zaliczona do kilku kategorii.  
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Zadania przewidziane w ramach projektu:  

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (średnio 3 godz./osoba) 

2. INDYWIDUALNE WSPARCIE MOTYWACYJNE (średnio 4 godz./osoba) 

3. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY (średnio 20 godz./osoba) 

4. SZKOLENIA/KURSY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE I/LUB KWALIFIKACJE (średnio 150 

godz./osoba) 

5. STAŻE U PRACODAWCÓW (min.160 godz./m-c) 

 

W ramach udzielanego wsparcia zapewniamy: 

 stypendium stażowe; 

 ubezpieczenie NNW; 

 opłacenie niezbędnych badań lekarskich; 

 pokrycie kosztów przejazdu na staże. 

 
 
REKRUTACJA 
 

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów: 

 Formularz zgłoszeniowy;  

 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezarejestrowanie w ZUS 

w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo; 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany 

przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię – w przypadku osób z 

niepełnosprawnością; 

 Oświadczenie Uczestnika Projektu;  

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście do naszego biura: 

SENSE consulting sp. z o.o 

ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań 

tel. / fax: 61 843 26 11 

Zgłoszenie wstępne można też przysłać na adres mailowy prozawod@senseconsulting.pl 
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